Hedennegenen twintig decembertweeduizendelf
verschenenvoor mij, mr. GerbenHuizinga, notarismet plaatsvan vestiging Leek:
1. de heerDurk Dam, wonendete 8607 GD Sneek,Zilverschoon154,
(Nederlandspaspoortnummer NX80P4|46 ), geborenin de gerneent
Achtkarspelenop negenapril negantienhonderd
veertig, gehuwd;
2- de heerTjeerd van der Kooi, wonendete 8603 cM sneek,
Leeuwarderweg51, (NederlandspaspoortnummerNTI PRDK53), geborenin
de gemeenteTietjerksteradeelop elf mei negentienhonderd
negenen veertig, gehuwd.
De comparantenverklaardenbij dezeakte een stichting op te richten en
daarvoorde volgendestafutenvast te stellen:
Naam en Zetel
Artikel I
l.Destichtingdraagtdenaam:StichtingNederlandseBrassband-Kampioenschappen
-----r-2. Zij heeft haar zetel te Sneek.
Doel

Artikel 2
De stichting heeft ten doel:
het organiserenvan NederlandseBrassbandKampioenschappoo,
alsmedede
daarmeeverbondennevenactiviteitenen voorts het verrichten van alle verdere
handelingef,,die met het vorenstaandein de ruimste zin verbandhoudenof daartoebevorderlijk kunnen zijn.
Bestuutlsamenstelling.wijzq van bepoemen
Artikel 3
l. Het bestuurvan de stichtingbestaatuit tenminstevijf personen.
2. De bestuurdersworden benoemddoor het bestuur.
Teneindeeen optimale samenwerkingmet de bestaandeoverkoepelendemuziekorganisatieste bereikenzal het bestuur zich inspannenom één
bestuurderafkomstiguit- of met instemmingvan het bestuurvan de
Verenigde NederlandseMuziekbonden OrNM), gevestigdte Thorn,
ingeschrevenin het handelsregistervan de Kamer van Koophandelonder
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nummer 41178869en eénbestuurderafkomstiguit- of met instemming
van het bestuur van de Koninklijke NederlandseFederatievan
Muziekverenigingen(KNFM), gevestigdte Arnhern, ingeschrevenin het
handelsregistervan de Kamer van Koophandel onder nuïnmer 40119926,
te benoemenin het bestuur van de stichting.
In vacaturesmoet zo spoedigmogelijk worden vootzien. Het bestuurkiest
uit zijn midden een voorzitler, een secretarisen een penningmeester.De
-functies van secretarisen penningmeesterkunnen door éénpersoofl
3.
4.

worden vervuld.
De benoerningtot bestuurslidgeschiedtvoor eenperiodevan vier jaar
lngeval van één of meer vacaturesin het bestuurbehoudt het bestuurzijn

bevoegdheden.
5. De bestuurdersgenietengeenbeloning voor hun werkzaamheden,maar zlj
hebbenwel recht op vergoedingvan de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaaktekosten.
Bestuur:taak en bevoegdheden
Artikel 4
1. Het bestuuris belastmet het besturenvan de stichting.
2. Het bestuur is bevoegdte besluitentot het aangaanvan overeenkomsten
totverkrij8ing,vervTeemdingenbezwaringvanregistergoederen.3. Het bestuuris niet bevoegdte besluitentot het aangaanvan
waarbij de stichtingzich als borg of hoofdelijk
overeenkomsten,
medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstellingvoor een schuld van een anderverbindt.
4. Erfstellingen mogen slechtsonder het voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaard.

B gstuur:,vergaderingen
Artikel 5
1. De vergaderingenvan het bestuurworden gehoudenin Nederlandop de
plaatsals bij de oproepingis bepaald.
.-2. Jaadijks binnen zes maandenna afloop van het boekjaar wordt eeo
vergaderingvan het bestuur (dejaarvergadering)gehouden,waar in elk
geval aande orde komt de vaststellingvan de balansen de staatvan baten
en lasten.
3. Voorts worden vergaderingengehouden,wanneeréénvan de bestuurders

daartoede oproepingdoet.
4. De oproepingtot eenvergaderinggeschiedtten minste zevendagen
tevoren,dedagvandeoproepingendievandevergaderingnietmeegerekend,door middel van eenoproepingsbrief.
5. Een oproepingsbriefvermeldt,behalveplaatsen tijdstip van de --.vergadering,de te behandelenonderwerpen.
6. De vergaderingenworden geleid door de voorzitter. Indien dezeafivezig is voorzien de aanwezigebestuurdersin de leiding van de vergadering.**
Tot dat moment wordt de vergaderinggeleid door de in leeftijd oudste
aanwezigebestuurder.
7- De secretarisnotuleert de vergadering.Bij afivezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezendoor degenedie de vergaderingleidt. De notulen worden vastgestelden getekenddoor degenen,die in de
vergaderingals voorzitter en notulist hebbengefungeerd.De notulen
worden vervolgensbewaarddoor de secretaris.
8. Toegangtot de vergaderingenvan het bestuurhebbende in functie zijnde
bestuurdersen degenendie daartoedoor het bestuur zijn uitgenodigd.Bestuur:besluitvorming
Artikel 6
1. Het bestuurkan in eenvergaderingalleenbesluitennemenindien de meerderheidvan de in functie zijnde bestuurdersaanwezigof _*-_--__-_
verteganwoordigdis.
Een besfuurderkan zich in een vergaderingdoor een anderebestuurderlaten vertegenwoordigennadateen schriftelijke,ter beoordelingvan de voorzitter van de vergaderingvoldoende,volmacht is afgegeven.Een
bestuurderkan daarbij slechtsvoor éen anderebestuurderals
gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergaderingniet de meerderheidvan de in functie zijnde -bestuurdersaanwezigofvertegenwoordigddanwordteentweedevergaderingbijeengeroepen,te houden niet eerderdan twee en niet later
dan vier weken na de eerstevergadering.In dezetweede vergaderingkan
ongeachthet aantal aanwezigeof vertegenwoordigdebestuurdersworden
beslotenomtrent de onderwerpenwelke op de eerstevergaderingop de
agendawaren geplaatst.Bij de oproeping tot de tweede vergaderingmoet
worden vermeld dat en waarom eenbesluit kan worden genomen
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ongeachthet aantal aanwezigeof vertegenwoordigdebestuurders.
3 . Zolang in een vergaderingalle in functie zijnde bestuurdersaanwezigzijn,
kunnengeldigebesluitenworden genomenover alle aande orde komende

4.

5.

6.

7.
8.

onderwe{petr,mits met algemenesternmen,ook al zijn de door de statuten
gegevenvoorschriften voor het oproepenen houdenvan vergaderingen
niet in acht genomen.
Het bestuurkan met algemenestemmenook buiten vergaderingbesluiten
nemen.Van eenaldus genomenbesluit wordt door de secretariseenrelaas
opgemaakt,dat na mede-ondertekeningdoor de voorzitter als notulen
wordt bewaard.
Iederebestuurderheeft het recht tot het uitbrengenvan één stem
Voor zover deze statutengeengroteremeerderheidvoorschrijven worden
bestuursbesluitengenomenmet volstrekte meerderheidvan de geldig
uitgebrachtestemmen.Bij staking van stemmenwordt het voorstel geacht
te zijn verworpen
Alle stemmingenin een vergaderinggeschiedenmondeling, tenzij eén of
meer bestuurdersvóór de stemming ee'nschriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemminggeschiedtbij ongetekende,geslotenbriefieS.-_*
Blanco stemmenworden beschouwdals niet te zijn uitgebracht.
In alle geschillenomtrent stemmingenbeslistde voorzitter van de
vergadering.

Bestuur:defu.neeren
Artikel 7
Een bestuurderdefungeert:
a. door overlijdan;
b. op eigenverzoek;
c. door periodiek aftreden;
d. bU verlies van het vrije beheerover zijn vermogen;
e. door ontslagdoor de gezamenlijkeoverigebestuurders;
f. door ontslagop grond van artikel2:298 Burgerlijk Wetboek.
Verteeenwoordiging
Artikel 8
1. Het bestuurvertegenwoordigtde stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt medetoe aantwee
t

v.

vvv^

rv^rvvr\

3.

gezamenlijkhandelendebestuurders.
Tegen eenhandelen in stnJdmet artikel 4 lid 3 kan tegenderdenberoep worden gedaan.

4.

Het bestuurkan volmacht verlenenaan éénof meer bestuurders,alsook aan derden,om de stichting binnen de grenzenvan die volmacht te -vertegenwoordigen.
Bopkjqar en j aaqstukkpn
Artikel_g
l. Het boekjaarvan de stichting is gehjk aanhet kalenderjaar.
2- Het bestuuris verplicht van de vermogenstoestand
van de stichting en van
allesbetreffendede werkzaamhedenvan de stichting,naar de eisendie voortvloeienuit dezewerkzaamheden,op zodanigewijze ee1 administratiete voerenen de daartoebehorendeboeken,bescheidenen anderegegevensdragers
op zodanigewijze te bewaren,dat daaruit te allen
tijde de rechtenen verplichtingenvan de stichting kunnenworden gekend.
3. Het bestuuris verplichtjaarlijks binnen zesmaandenna afloop van het boekjaarde balansen de staatvan batenen lastenvan de stichting te -maken,op papierte stellenen vast te stellen.
4- Het bestuuris verplicht de in de voorgaandeledenbedoeldeboeken,
bescheidenen anderegegevensdragers
gedurendezevenjaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager
aangebrachte
gegevens,uitgezonderdde op papier gesteldebalansen staatvan batenen lasten,kunnenop een andere
gegevensdragerworden overgebrachten bewaard,mits de overbrenging
geschiedtmet juiste en volledige weergaveder gegevensen deze
gegevensgedurendede volledige bewaartijdbeschikbaarzijn en binnen -redelijke tijd leesbaarkunnenworden gemaakt.
Reglementen

Artikel l0
1. Het bestuuris bevoegdreglernentenvast te stellen,waarin die
onderwerpenworden geregeld,die naarhet oordeel van het bestuur
(nadere)regelingbehoeven.
2- De reglementenmogen niet met de wet of dezestatutenin strijd zijn.
3. Het bestuuris bevoegdde reglementente wijzigen of te beeindigen.
4. Op de vaststelling,wijziging en beëindigingvan een reglementis hs1 bepaaldein artikel I I lid 1 van toepassing.
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Statutenwijzieing

tutikel 1l
1. Het bestuuris bevoegddezestatutente wijzigen. Een besluit
statutenwijziging moet met een meerderheidvan tenminstedrie/vierde
gedeeltevan het aantaluitgebrachtestemmenworden genomenin een vergaderingwaarin tenminstedrie/vijfde gedeeltevan alle bestuurders
aanwezigof vertegenwoordigdis.
2. De wijzieing moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iederebestuurderafzonderlijk is bevoegdde desbetreffendeakte te doen verlijden.
3. De bestuurderszijn verplicht een authentiekafschrift van de wijziging en
de gewijzigdestatutenneerte leggenten kantorevan het handelsregister.
Ontbindifrgen vereffening
Artikel 12
l. Het bestuuris bevoegdde stichtingte ontbinden.
2- Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaaldein artikel l l lid I van overeenkomstigetoepassing.
Indien
3.
het bestuurbesluit tot ontbinding wordt tevensde bestemmingvan
het liquidatiesaldovastgesteld.In anderegevallenvan ontbinding wordt de bestemmingvan het liquidatiesaldodoor de vereffenaarsvastgesteld.4 . Na ontbinding geschiedtde vereffening door de bestuurders,tenzij bij het
besluit tot ontbinding anderentot vereffenaarszijn aangewezen.5 . Na afloop van de vereffeningblijven de boekenen bescheidenvan de
ontbondenstichting gedurendede bij de wet voorgeschreventermijn
onderberustingvan de door de vereffenaarsaangewezenpersoon.
6 . Op de vereffeningzijn overigensde bepalingenvan Titel l, boek 2 van het Burgerlijk Wetboekvan toepassing
Slotbepalingen
Artikel 13
I . In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statutenniet voo rzien,
beslisthet bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in dezestatutenverstaanelk via de gangbare_-*
communicatiekanalenovergebrachtbericht, waarvan uit geschrift blijkt. 3. Het eersteboekjaarvan de stichting eindigt op eenendertigdecember-tweeduizendtwaalf.

Slotverklarins
Ten slotte verklaardede comparanten,dat bij dezeoprichting voor de eerste maal optredenals bestuurders,in de achterhun naamvermeldefunctie
l. de comparantDurk Dam, als voorzitter:
2. de comparantTieerd van der Kooi, als secretaris;
3. de heerWop S.chat,wonendete 8651 AB lJlst, Stadslaan2l geborenin de
,
ganeentehet Bildt op zes en twintig juni negentienhonderd
negenen veertig,
gehuwd,als penningmeester;
4. mevrouwÏits]ce Molle,ma-Rondaan,
wonendete 9036 NS Men aam,De Foarke21, geborenin de gerneenteMenaldumadeelop twee augustus
negentienhonderd
een en zeventig,gehuwd;
5. de heer Ulbe Boes,wonendete 9084 AJ Goutum,Techumerdijk2, geboren
te Rotterdam op drie januari negentienhonderdvier en veertig, gehuwd.-_
WAARVAN AKTE is verledente Leek op de datum in het hoofclvan deze akte vermeld.
De comparantenzijn mij, notaris,bekend.De zakelijke inhoud van de akte is aanhen opgegevenen toegelicht.De comparantenhebbenverklaardin te stemmenmet beperktevoorlezingvan de akte,tijdig voor het verlijden een conceptaktete hebbenontvangen,van de inhoud van de akte te hebbenkennis
genomenen te zijn gewezenopde gevolgen,die voor partijen uit de akte
voortvloeien.
Deze akte is beperktvoorgelezenen onmiddellijk daarnaondertekend,eerst
door de comparantenen veryolgensdoor mij, notaris.
Volgt ondertekening.
VOOR AFSCHRIFT

